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Beste Humanisten,
In deze nieuwsbrief vindt u onder agenda informatie over de 
tot nu toe door het bestuur geplande activiteiten. Suggesties 
zijn en blijven van harte welkom!
 
De gemeente Zeist heeft naar aanleiding van de tragische 
Charlie Hebdo gebeurtenissen een initiatief gestart om de 
lokale democratie in beweging te brengen. Een waardevol  
initiatief denkt het bestuur, dat de Zeister samenleving kan 
versterken. Onze afdeling neemt deel via het Platform voor 
Levensovertuiging & Religie.
Op 8 september gaan we in dialoog met elkaar over 
burgerschap. Voor burgerschap nemen wij humanisten de 
Mensenrechten als uitgangspunt.

Mensen rechten die de paus in zijn recente encycliek Laudato 
Si naar mijn smaak wel heel zuinigjes definieert. Wel schaart 
hij zich overduidelijk achter diegene die vinden dat we de 
aarde aan het vernietigen zijn en zo beslist niet door moeten 
gaan. 

Franciscus schrijft onder andere:
175. Dezelfde mentaliteit die het maken van radicale 
beslissingen in de weg staat ..... heeft de neiging om te 
prevaleren boven de politiek. Gezien deze situatie, is het 
essentieel om sterkere en meer efficiënt georganiseerde 
internationale instellingen te bedenken, met functionarissen 
die vrij worden benoemd door overeenstemming tussen 
nationale overheden, en bevoegd zijn om sancties op te 
leggen.
(vertaald uit het Engels mbv Google Translate)

Overbevolking is geen probleem in zijn optiek. 
Geboortebeperking is voor Franciscus slechts een egoistische 
oplossing van de rijken die niet willen delen met de armen.

Voor wie het zelf wil lezen (beschikbaar in AR – DE – EN – ES – 
FR – IT – PL – PT, aan de Nederlandse vertaling wordt gewerkt):
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/docume
nts/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

De 21ste juni de wereldhumanismedag gevierd in de 
Tolhuistuin te Amsterdam-Noord. Daar vindt u meer over aan 
het eind van deze nieuwsbrief.

Het bestuur wenst u een mooie vakantie periode toe en ziet u 
graag in september.      

Ab Blaas

Agenda
Dinsdag 8 september 2015, 19:30 – 21:30 uur
Platform Levensovertuiging & Religie in Walkartzaal, 

Kerweg 21 Zeist.
Dialoog Burgerschap als 
voorbereiding op de 
bijeenkomst van 12 september

van de 24 uur van Zeist, waarmee de lokale democratie in 
beweging wordt gebracht.
Opgeven bij Ab Blaas ab.blaas@gmail.com

Donderdag 10 september 2015
Bezoek aan voormalig Kamp 
Westerbork.
Ons medelid Arie Swager heeft als 
architect meegewerkt aan het 
Herinneringscentrum.
Hij vertelt ons over het hoe en wat 
daarbij aan de orde kwam:

- Hoe ga je als architect om met zo'n bijzondere opdracht?
- Welke positie heeft de opdrachtgever in dit ontwerpproces?
- Wie worden betrokken bij het ontwerpproces?
- Wat is de positie van de architect bij het ontwerp en de bouw
tot en met de oplevering?

We hebben voor 40 personen kunnen reserveren in het 
centrum. Omdat het aantal plaatsen ruim is, vragen we u 
zich op te geven voor 1 augustus bij Ab Blaas. Mochten er 
plaatsen over zijn dan kunnen we die nog aanbieden aan 
bijvoorbeeld Humanitas leden en vrijwilligers.
Bezoek per persoon € 12,50 + lunch €10,50, totaal €23.

Programma
12:25 Aankomst: Een bestuurslid meldt de groep bij de balie 
van het museum aan
12:30 Museumcafé: De lunch staat klaar
13:30 Filmzaal: Een inleiding over de geschiedenis van kamp 
Westerbork en het Herinneringscentrum door Dirk Mulder
13:45 Een inleiding over het ontwerp van het 
Herinneringscentrum door Arie Swager met aansluitend 
ruimte voor vragen/discussie
14:30 Korte documentaire Kamp Westerbork gefilmd.

14:45 Museum: De groep 
bekijkt de tentoonstellingen.
15:30 Bus: De groep vertrekt 
met de pendelbus naar het 
kampterrein
15:45 Rondleiding: De 
educatief medewerker verzorgt 
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een rondleiding op het kampterrein.
16:45 Bus: met de pendelbus terug naar het museum
17:00 Einde programma en terugreis.

De reis naar en van het herinneringscentrum willen we maken 
met eigen auto of trein.
We vernemen graag wie mee gaat en hoe u graag reist;  per 
trein, per eigen auto of dat u graag meerijdt met een auto.
Meerijder wordt 15 euro gevraagd als bijdrage in de 
autokosten voor de rit heen en terug.

Treinreis vanaf Utrecht Centraal naar Assen vv met 
kortingskaart 40% bedraagt 26,60 euro. Treinreizers zonder 
korting ook even doorgeven, dan kunnen zij wellicht met 
korting meereizen met een lid dat wel korting heeft. 
Vertrek van Utrecht CS 09:50 uur.

Het is mogelijk in Assen de bus te nemen, maar dan is het nog
ca 1/2 uur lopen van de halte Hooghalen naar het 
Herinneringscentrum.
Geef ook door als u liever gebruik maakt van taxi of taxibus 
voor de ritten Assen station - Herinneringscentrum vv.
Ab Blaas, ab.blaas@gmail.com 

Donderdag 15 oktober, 14 – 16 uur
Onderwerp blijft nog even een
verrassing.
Plaats: Walkartzaal, Kerkweg 21,
Zeist

Donderdag 12 november, 14 – 16 uur
Onderwerp: Onderwijs door Wim van Werkhoven
Plaats: Walkartzaal, Kerkweg 21, Zeist
Studenten van de UvA hebben onlangs het Maagdenhuis bezet
om inspraak af te dwingen bij het onderwijsaanbod en de 
onderwijsorganisatie. In het parlement is gediscussieerd, hoe 
dat zou kunnen worden gerealiseerd. Van wie is de 
universiteit? Van het management, de docenten en/of de 
studenten?
45 jaar geleden speelde dezelfde discussie zich af in 
universiteiten, hoge scholen, voortgezet onderwijs en 
basisonderwijs. Op 3 december 1970 zond de VPRO op 
televisie de documentaire 'Van wie is de school?' uit. 

Wim van Werkhoven was destijds als jong onderwijzer 
werkzaam op de school, die als voorbeeld gold van 
ouderparticipatie, de Elbertsschool in Zwolle. Er ontstond een 
landelijke rel, omdat de onderwijsinspectie de toegang van de 
ouders verbood. Die film staat op dvd en wordt vertoond, na 
een video-column van een recent bezoek van Wim aan die 

school. Na de pauze volgt een discussie over onderwijs: toen, 
nu en in de tussentijd.

Wim van Werkhoven

Zaterdag 28 november 2015, 13:00 – 17:00 uur
Ledendag met ALV.
Locatie: Beeld en Geluid, Hilversum

Donderdag 10 december, Dag van de Mensenrechten
Wellicht een landelijke activiteit zoniet dan organiseren we
een bijeenkomst in onze afdeling.

Wereldhumanismedag
De aankondiging

Hèt festival voor idealisten en 
wereldverbeteraars! Met inspirerende 
filosofie, geestverruimende gesprekken, 
exposities met kunst en fotografie, 
meeslepend theater en vernieuwende 
muziek. 

Van de pont afkomend gaf de Tolhuistuin mij meteen een 
alternatieve indruk. Ik dacht gelezen te hebben dat de ingang 
aan de andere zijde van het terrein was. Zo kwamen we, nog 
ongewenst, voor de opening al binnen. Niet dat dat 
uiteindelijk veel hielp bij het veroveren van een plaats bij de 
live uitzending van het Filosofisch Kwintet. Daar wisten 
Marianne en ik nog maar net een plaatsje te veroveren.
Te gast waren Johan
Braeckman, Theo de Wit en
Rutger Claassen. En het
onderwerp; vrijheid van
meningsuiting. En dan met
name in de openbare ruimte.
Op mij maakte Johan
Braeckman de meeste indruk. Hij legde meteen de grens van 
die vrijheid zo ver mogelijk, geen fysiek geweld. En naar mijn
smaak met uitstekende argumenten.

Bij de volgende activiteit 
bleek het programma dat we 
in de Human toegezonden 
hadden gekregen, volledig 
gewijzigd te zijn. Maar het 
terrein was gezellig en goed 
bezocht. De uitreiking van 
de Van Praagprijs hebben 
aan ons voorbij laten gaan. 

Er waren maar weinig stoelen in de Grote zaal en anderhalf 
uur staan trok ons niet aan.

Ab Blaas

Contact
Wim van Werkhoven, voorzitter
Steynlaan 95, 3701 ED Zeist
t: 0306914239
e: wvanwerkhoven@kpnmail.nl

Ab Blaas, redactie Kommuun
Sophialaan 39, 3708HD Zeist
t: 0308898371
e: ab.blaas@gmail.com
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